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A TARTALOMBÓL: 

• A képviselő-testület május 29-i ülésén tör-
tént • 13. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál  
• Kreativitás • Újra megnyitásra kerülnek 
Tanyaprogram pályázatai • Garabonciás 
diák • Egyházi oldalak • Májusi progra-
mok az oviban • Kis kertünkben kerteltünk... 
•  Zongora záróvizsga • A „Szentkirályért” 
Közalapítvány pénzügyi beszámolója • Tánc 
évzáró • Anyagönyvi hírek • Veszélyes napo-
zás

Nemzeti
Összetartozás Napja

A Trianonban
1920. június 4-én aláírt

„békeszerződésre” emlékezünk.

József Attila: Nem, nem, soha!
 
Szép kincses Kolozsvár, Mátyás büszkesége,
Nem lehet, nem, soha! Oláhország éke!
Nem teremhet Bánát a rácnak kenyeret!
Magyar szél fog fúni a Kárpátok felett!
 
Ha eljő az idő - a sírok nyílnak fel,
Ha eljő az idő - a magyar talpra kel,
Ha eljő az idő - erős lesz a karunk,
Várjatok, Testvérek, ott leszünk, nem adunk!
 
Majd nemes haraggal rohanunk előre,
Vérkeresztet festünk majd a határkőre
És mindent letiprunk! - Az lesz a viadal!! - 
Szembeszállunk mi a poklok kapuival!
 
Bömbölve rohanunk majd, mint a tengerár,
Egy csepp vérig küzdünk, s áll a magyar határ
Teljes egészében, mint nem is oly régen
És csillagunk ismét tündöklik az égen.
 
A lobogónk lobog, villámlik a kardunk,
Fut a gaz előlünk - hisz magyarok vagyunk!
Felhatol az égig haragos szózatunk:
Hazánkat akarjuk! vagy érte meghalunk.
 
Nem lész kisebb Hazánk, nem, egy arasszal sem,
Úgy fogsz tündökölni, mint régen, fényesen!
Magyar rónán, hegyen egy kiáltás zúg át:
Nem engedjük soha! soha Árpád honát!

Meghívó
A Szentkirályi Általános Iskola és Alapfokú

Művészeti Iskola ballagási ünnepségét 
2017. június 17-én,

szombaton 17 órától tartja az iskolában.
Mindenkit szeretettel várunk!

Meghívó
A Szentkirályi Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola tanévzáró ünnepségét
2017. június 21-én,

szerdán 17 órától tartja az iskolában.
Szeretettel várjuk tanulóinkat és

a kedves szülőket!
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A képviselő-testület május 29-i ülésén történt
A képviselő-testület 2017. május 

29-én tartotta ülését, ezen minden kép-
viselő jelen volt.

Az első napirendi pontban zárt ülé-
sen szociális tárgyú kérelmet, ápolási 
díj esedékes felülvizsgálatát tárgyal-
ták.

A második napirendi pontban Szabó 
Gellért és dr. Lajos Krisztina ismertette 
előterjesztését az önkormányzat 2016. 
évi zárszámadásáról és belső ellenőri 
jelentéséről.

A képviselő-testület egyhangú dön-
téssel fogadta el a zárszámadási rende-
letet és a belső ellenőri jelentést. 

A harmadik napirendi pontban az 
Önkormányzati Hivatal és a tanya-
gondnoki szolgálatok 2016. évi műkö-
déséről szóló tájékoztatók szerepeltek.

dr. Lajos Krisztina jegyző ismertet-
te az Önkormányzati Hivatalban tör-
tént ügyintézésekkel kapcsolatos leg-
fontosabb adatokat (iktatás, földügy, 
anyakönyv, adó és hagyaték).

A két tanyagondnok is tájékoztatott 
az elmúlt év történéseiről, bemutatta a 
tevékenységi körükbe tartozó legfonto-
sabb adatokat, az ellátottak létszámát, 
illetve a tanyavilágban látottakat.

A negyedik napirendi pontban dr. 
Lajos Krisztina ismertette előterjeszté-
sét a házasságkötés helyi szabályairól 
szóló rendeletről.

Elmondta, hogy a jogszabályi kör-
nyezet megváltozása érdekében a Me-
gyei Kormányhivatal Törvényességi 
Felügyeleti Osztálya új önkormányzati 
rendelet megalkotását javasolja. Ennek 
kívánunk eleget tenni a jelen rendelet-
tervezet benyújtásával.

A rendelet-tervezetnek nincsenek 
gazdasági, társadalmi hatásai. 

Költségvetési hatás: a tervezetben 
megállapított díjtételek költségvetési 
bevételt jelentenek az önkormányzat 
számára.

A rendelet-tervezetnek nincsenek 
környezeti és egészségügyi hatásai, 
következményei, és nem változtat az 
anyakönyvi eseménnyel érintett lako-
sokat eddigi is érintő adminisztratív 
terheken sem. Mindössze az eredeti 
rendeletben lévő de már hatályon kívül 
helyezett jogszabályi hivatkozásokat 
kell naprakésszé tenni. A testület egy-
hangúan fogadta el a tervezetet.

Az ötödik napirendi pontban Szabó 
Gellért ismerteti előterjesztését a part-
nerségi egyeztetés helyi szabályairól 
szóló rendeletről.

A településfejlesztési koncepcióról, 
az integrált településfejlesztési straté-
giáról és a település-rendezési eszkö-
zökről, valamint egyes településrende-
zési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 
szerint rendeletben kell meghatározni 
a lakossággal, érdekképviseleti, civil 
és gazdálkodó szervezetekkel, vallá-
si közösségekkel (partnerekkel) való 
egyeztetést.

Az előterjesztett rendelet-tervezet 
egy olyan általános eljárási rendet ja-
vasol megállapítani a partnerségi sza-
bályokról, mellyel egységes és tervez-
hető munkafolyamat biztosítható.

A Kormányrendeletben előírt kö-
vetelmények teljesítését biztosítja, de 
az eljárási rendet nem bonyolítja, az 
egyeztetési eljárás időtartamát nem nö-
veli a beterjesztett rendelet. Ezt is elfo-
gadta a testület.

A hatodik napirendi pontban Pekár 
Renáta ismertette tájékoztatóját a gyer-
mekjóléti szolgálat 2016. évi tevékeny-
ségéről, melyet kiegészített a tiszaugi 
gyermekjóléti kolleganő is.

2016. január 1-jétől a szolgálat új 
elnevezése Család-, és gyermekjóléti 
szolgálat, ám nemcsak elnevezésében, 
hanem feladataiban is módosítások 
történtek. Gyakorlat szempontjából ez 
azt jelentette, hogy míg eddig a gyer-
mekes családok kerülhettek a szolgálat 
látókörébe, január 1-jétől azonban már 
nemcsak gyermekes családok, hanem 
azok is, akik számára például a for-
manyomtatványok kitöltése jelentett 
nehézséget, ellátásokról való tájékozta-
tásra vagy épp egy segítő beszélgetésre 
van/volt szükségük.

A hetedik napirendi pontban Szabó 
Gellért tájékoztatásul elmondta, hogy 5 
hónapon át Elek István vállalkozó volt 
a Konyhánk üzemeltetője. Minden re-
ményünk megvan arra, hogy folyó év 
június 1-től ezt a szerepet a Homokhát-
ság Nonprofit Kft. tölti be. 

A következő napirendi pontban 
Szabó Gellért ismertette, hogy Bim-
bóné Pápai Ildikó élelmezésvezetőként 
dolgozik önkormányzatunk alkalma-

zásában. Az egy éves élelmezésveze-
tői OKJ-s képzést megkezdte Szeged 
helyszínen az OKTÁV Zrt. szerve-
zésében. A képzés díja és a vizsgadíj 
272.000.- Ft, amit javasolt önkormány-
zati költségvetésből biztosítani. Vele 
tanulmányi szerződést kötnénk, mely-
nek értelmében a képzés időtartamának 
megfelelő időre (1 év) köteleznénk az 
önkormányzat alkalmazásában mun-
kavégzésre, mely a sikeres vizsga után 
kezdődne. A javaslatot a testület elfo-
gadta.

Egyik korábbi ülésünkön már volt 
szó arról, hogy Pataki Imre vállalkozó 
iparcikk üzletének területéhez a szom-
szédos önkormányzati ingatlanból te-
rületvásárlási szándékkal keresett meg. 
A KMB irodának is helyet adó ingatla-
nunkból adnánk el összesen 463 négy-
zetméternyi területet 800.- Ft + áfa/m2 
áron. A testület jóváhagyta az adás-vé-
telt.

A következő napirendi pontban 
Kovács István, a Szentkirályi Polgárőr 
Egyesület elnöke tájékoztatóját vitatták 
meg a 2016. évi önkormányzati támo-
gatás felhasználásáról. Eszerint a ka-
pott 500 e Ft-ot formaruhák (202 e Ft) 
szolgálati lámpa vásárlására (31 e Ft) 
és üzemanyaghozzájárulás kifizetésére 
költötték (267 e Ft).

Idei működésükhöz más forrásból 
is számítanak támogatásra, így ez évi 
igényük önkormányzatunktól 250 e Ft.

Bercsa Ottó és felesége bérlik a 
fecskeház 6. számú lakását. Jelenle-
gi bérleti jogviszonyuk 2017. június 
30-ig tart. Kérelmet juttattak el a kép-
viselő-testülethez, melyben a bérleti 
jogviszony hosszabbítását kérik újabb 
1 évre. A testület csak folyó év augusz-
tus 31-ig szólóan hosszabbította meg a 
bérleti viszonyt.

Helyi Esélyegyenlőségi Progra-
munkat 2013. november 6-án fogad-
tuk el, ennek felülvizsgálata esedékes. 
A Program készítésében sem voltunk 
magunkra hagyva, mert szakértői se-
gítséget kaptunk, és így van ez a felül-
vizsgálatának elvégzésében is. Most a 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigaz-
gatóság biztosítja a mentort, aki már 
jelentkezett is, felajánlva közreműkö-
dését. A testület egyetértett a HEP ilyen 
módon történő felülvizsgálatával.
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Kedves Olvasó
Korábbi lapszámainkban már tudósí-

tottunk arról, hogy Kovácsné Lázár Ilona 
kezdeményezésére és minden elismerést 
megérdemlő hatékony munkájának kö-
szönhetően a Sallai utca 35. szám alatti 
lakóházból falumúzeumot alakítunk ki.

A ház az ötvenes években épült és 
magán hordozza az ONCSA  

(Országos Nép- és Családvédelmi 
Alap) emlékeit. A telekkönyvi adatok 
szerint Csordás Istvánné (ahogy nagy-
mamámtól hallottam: Kuti Bözsike) és 
családja lakott benne először. 

A ház, a hozzá tartozó udvar és kert 
a keletkezése korabeli bútorokkal, esz-
közökkel, használati tárgyakkal lesz 
berendezve. A munkálatok és a gyűjtö-
getés folyamatban van, de korabeli (kb. 
1950-1965 közötti időszak) berendezési 
tárgyakat, falra kitehető fényképeket, 
eszközöket, szerszámokat stb. előzetes 

egyeztetés után még elfogadunk, sőt 
ezúton is kérjük a lakosság segítségét.

Szeretnénk, hogy lehetőleg minden 
helybeli legyen. A tárgyakat az adomá-
nyozók adataival együtt nyilvántartásba 
vesszük és kiállítjuk, így őrizzük meg az 
utókor számára. 

A múzeumot Szentkirály „újjászü-
letésének” 30. évfordulóján tervezzük 
megnyitni. Az idő nagyon sürget, ezért 
kérem, hogy aki teheti, nézzen szét pin-
cében-padláson és a szekrények mélyén, 
hátha akad ott valami múzeumba illő re-
likvia. 

Kovácsné Lázár Ilona mellett va-
gyunk néhányan, akik magunkénak 
érezzük az „ügyet”, így Pápainé Teri-
ke, Trencsényiné Tóth Edina, Kovácsné 
Győrfi Babi és a fenti gondolatok köz-
vetítője Csorba Jánosné Kati is szívesen 
fogadja az adományokat.

Az átlagosnál melegebb és szárazabb 
nyárra lehet számítani

A hűvös, havas április ellenére a ma-
gunk mögött hagyott tavasz melegebb és 
az előzetes adatok szerint szárazabb volt 
a szokásosnál - derül ki az Országos Me-
teorológiai Szolgálat elemzésből. Előre-
jelzések szerint a tavaszhoz hasonlóan az 
átlagosnál melegebb és szárazabb nyárra 
lehet számítani. Összességében a tavasz 
középhőmérséklete országos átlagban 
11,9 Celsius-fok volt, amely 1,1 fokkal 
haladta meg az 1980-2010-es normálér-
téket. Ezen belül a március meglehető-
sen meleg volt, 8,9 Celsius-fokos havi 
átlaghőmérséklettel, ami 1,3 fokkal ha-

ladta meg a sokéves átlagot és ezzel a 2. 
legmelegebb március lett. Még április 
elején is sorra dőltek meg a melegrekor-
dok. Április 2-án Békéssámsonban 26,3 
fokot regisztráltak, másnap Edelényben 
a csúcshőmérséklet elérte a 27 fokot, ez-
zel új országos napi rekord született. A 
tavasz legmagasabb hőmérséklete 33,5 
fok volt. A Középtávú Időjárás Előrejel-
zések Európai Központjának előrejelzé-
se alapján azt látják, hogy a tavaszhoz 
hasonlóan az átlagosnál melegebb és 
szárazabb nyárra számíthatunk.

Szeretettel várunk mindenkit a
13. Kecskeméti Animációs

Filmfesztivál 
kistérségi vetítési programjára 

Szentkirályon a 
Könyvtár, Információs és

Közösségi Helyre
az alábbi időpontokban

2017. június 21-én, szerdán, 17:30 : 
Magyar versenyfilmek (felnőtt fil-
mek)
A nyalintás nesze; Virágnyelv;  Arcmás; 
Kötelék, Vulkánsziget, Világnak virága, 
virágnak világa; Néhány szó; Love (1 
óra 10 perc)

2017. június 22-én, csütörtökön, 11:00 
: Magyar gyerek filmek
13 kis animáció, 35 percben

2017. június 22-én, csütörtökön, 13:00: 
Magyar gyerek filmek (TV- sorozat)
A Négyszögletű kerek erdő; Bab Berci 
és a tünkány vagy kicsoda; Borka fél a 
sötétben; Hajótöröttek; Városi legendák, 
Paradicsomleves betűtésztával;  Hoppi 
meék, Egy kupac kifli; Egy komisz kis-
lány naplója; Körmös mesék (51 perc)

2017. június 22-én, csütörtökön, 16:30: 
Rövid filmek (felnőtt program)
A körömágyszaggató; Balansz; Beyond; 
Álmok; Balkon, Cosmic Jacuzzi, Gor-
gon, Istók (1 óra 4 perc)

2017. június 22-én, csütörtökön, 
17:45: TV-sorozat (felnőtt program)
Az Árpádok emlékezete; Luther Márton 
élete, Világ-mesék, Hunor; Ezüst-patak; 
Candide; Kojot és a sápadt arcú (1 óra 
2 perc)

2017. június 23-án, pénteken, 13:00: 
Magyar TV sorozatok (gyerek prog-
ram)
Cigánymesék; Boxi, Egér; Hát 
(m)ilyenek a kutyák?; Szőrmók ovi, 
Nagyi meséi, Átjáró másvárosba; Ahány 
király, annyi mese (1 óra)

2017. június 23-án, pénteken, 15:30: 
Rövidfilmek (felnőtt program)
Házibuli; Mimik; Superbia; Ujj a rava-
szin, Ungvár, Xamarim (51 perc)



Megjelent a 20/2017. (IV.26.) FM rendelet, 
mely szabályozza a Tanyafejlesztési Prog-
ram pályázati feltételeit. Támogatás öt cél-
területre vehető igénybe:
1. települési és térségi fejlesztések,
2. tanyagazdaságok indítása és fejlesztése,
3. tanyai lakóépületek felújítása,
4. zártkerti szociális mezőgazdálkodás tá-
mogatása,
5. mintaprogramok indítása.
Az öt célterületből magánszemélyek részé-
re a tanyagazdaságok indítása és fejlesz-
tése (2. célterület) és a tanyai lakóépüle-
tek felújítása (3. célterület) elérhető.

Tanyagazdaságok indítása és fejlesztése:
Támogatható fejlesztések a gazdaság mére-
tétől függően: 
- lakóépület felújítása,

- gazdasági épület felújítása, építése, 
- gépek, eszközök beszerzése,
- karám, kerítés létesítése,
- növényi és állati szaporító anyag vásár-

lása,
- állatállomány kialakítása,
- feldolgozó kapacitás fejlesztése,
- energetikai megújítás (kivéve villamos-

energia fejlesztés),
- lakó- és vagyonbiztonsági eszközök be-

szerzése.
Benyújtásra jogosult az a magánszemély, 
őstermelő vagy egyéni vállalkozó, aki: 
- 2017. január 1. előtt életvitelszerűen a ta-

nyán vagy azon a településen él, mely
- saját vagy egyenes ági rokonának tulajdo-

nában van, és
- működő gazdaság esetén a jövedelmének 

több mint 50 %-a mezőgazdasági tevé-

kenységből származik és átlagos bevéte-
le nem haladja meg a 8 millió Ft-ot.

A támogatás mértéke 40 év alatt 90 %, 40 
év felett 75 %.

Tanyai lakóépületek felújítása:
Támogatható fejlesztések:
- lakóépület felújítása (kivéve villamos-

energia fejlesztés),
- lakó- és vagyonbiztonsági eszközök be-

szerzése
Benyújtásra jogosult az a magánszemély, 
aki:
- 2017. január 1. előtt életvitelszerűen a ta-

nyán vagy azon a településen él, mely
- saját vagy egyenes ági rokonának tulaj-

donában van.
A támogatás mértéke 75 %.

Egy tanya fejlesztésére csak egy pályázat 
nyújtható be és egy személy csak egy pá-
lyázatot adhat be. A megítélt támogatás 75 
%-a előlegben igényelhető. 
A részletes pályázati felhívások várhatóan 
június hónapban jelennek meg a Herman 
Ottó Intézet honlapján (www.hoi.hu).

-kut-
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(Vekerdy Tamás 
nyomán)

Egyetlen munka-
körben sincs jövő. A 
jövő az emberben van, 
aki a munkát végzi.

… a következő 10 
év legjobb szakmái-
nak 60 %-át még ki 
sem találták.

Túl gyakran adunk 
a gyerekeknek megjegyzendő válaszokat, 
ahelyett, hogy megoldandó problémákkal 
fordulnánk hozzájuk.

G. Land a NASA megbízásából összeál-
lított egy kreativitástesztet. A tesztet 1600, 
3 – 5 év közötti gyerekkel végeztette el, 
majd 10 – 15 éves korukban újra tesztelte 
őket. Míg az első felmérés a legkisebbek 
között 98 %-os átlagos kreativitás fokot jel-
zett, addig ugyanők 10 évesen 30 %-ot, 15 
évesen pedig 12 %-ot produkáltak. A tesztet 
elvégezték 280.000 felnőttön is, akiknek 
siralmas 2 % jött ki átlagként. „Arra a kö-
vetkeztetésre jutottunk, hogy a nem kreatív 
viselkedés tanulás eredménye – írta Land.

A kreatív diáknak nagy az esélye arra, 
hogy rossz diák váljék belőle. Ha megszű-
nik az érdeklődése a nyitottsága, máris egy 
fokkal jobb a helyzet, hisz megszűnt a gond 
vele. Azaz, dehogy is szűnt meg. A bekövet-
kező mély elfojtás eredményeként jönnek 
az agresszív megnyilvánulások …)

Albert Einstein: „A kreativitás azt je-
lenti, hogy látod, amit mindenki más, és azt 
gondolod, amit senki más.”

Ezek az idézetek egy most megjelent 
könyvből valók, amelynek az a címe, hogy 
Kreativitás suli, szerzője: Kaszás György, 
kiadója: Animus Könyvkiadó.

Sok-sok, a fentiekhez hasonló idézet-
ben, történetben, vizsgálat bemutatásában 
tudhatjuk meg, hogy a kreativitás szabály-
talan utakon jár, hogy tévedni nem hiba, 
hanem előre visz a dolgokban. Vekerdy sze-
rint minden tanítónak, tanárnak és szülőnek 
forgatnia kellene ezt a könyvet, hogy rájöj-
jön, mi is lenne fontos a gyerek, a gyerekek 
és általuk a világ jövője szempontjából. Mi-
ért baj az, hogy a felejtés számára tanítjuk a 
múltat (adatokban), visszatartva gyerekein-
ket a jövő teremtésétől (és ne gondoljunk itt 
nagyon nagy dolgokra, a jövőt a még meg 
nem valósultat teremtjük, akár egy jó étel 
elkészítésével is). Mert a kreatív azt jelenti, 
hogy alkotó, teremtő, létrehozó; a kreál szó 
azt jelenti, hogy teremt. Valamit csinál, ami 
még nem volt.

Élmény és öröm nélkül nincs hatékony 
tanulás, nincs világmegismerés, nincs ön-
ismeret. A kreativitás, a kreálás élmény és 
öröm. Áttöri a szabályokat. Bátran hibázik. 
Már a 30-as években figyelmeztetett min-
ket a nagy pedagógus-pszichológus, Kará-
csony Sándor, hogy kétféle észjárás van. Az 
egyik, betartva a szabályokat, könnyedén és 
elegánsan siklik a felületen, mint a borot-
va. (Ma iskoláinkban övé minden érdem.) 
A másik mélyen szánt, mint az eke, és ami 
elébe kerül, azt vagy átvágja, vagy kifor-
dítja a földből … Mindenképpen új utakat 
tör. A jó diák arra figyel, hogy: „Mi a köve-

telmény?”, és azt teljesíti. A rossz diák azt 
kérdezi magában: „Minek?” (Esetleg azt 
kaparja bele a padba, hogy: Ít szemvettem 
– igen, itt: í, és egy t, és szenvedtem helyett 
szemvettem …). A kreatív diák agyában az 
bukkan fel, hogy: „Mi lenne, ha?” és sajnos 
iskoláinkban manapság „Nagy az esély arra, 
hogy rossz diák váljék belőle, mert ez nem 
érdekli az iskolát. Persze, ha megszűnik az 
érdeklődése, nyitottsága, máris egy fokkal 
jobb a helyzet, hisz megszűnt a gond vele”. 

Ebben a könyvben rengeteg példáját, 
hosszú névsorait olvashatjuk annak, hogy 
amit ma csak negatívumnak tartunk, az ho-
gyan volt jelen a kreatív emberek életében 
– például a „figyelemzavar”. Leonardo 
viszonylag hosszú élete 67 éve során min-
dössze 17 festményt festett, és ezek közül 
néhányat sose fejezett be, mert hirtelen 
más kezdte érdekelni. Emiatt sokszor fél-
be hagyta dolgait … A szakember szerint a 
művészként és tudósként egyaránt zseniális 
Leonardo élete és életműve az ADHD (a 
figyelemhiányos hiperaktivitás zavar) és a 
kreativitás robbanásszerű találkozása volt. 
Ami nem azt jelenti természetesen, hogy a 
figyelemhiány és a hiperaktivitás mindjárt 
Leonardóvá tesz. De meg kell valahogy ér-
tenünk, hogy a kreativitás eltér az átlagtól, 
legszívesebben azt mondanám, a „normális-
tól”. És ezt ki kellene bírnunk! De nemcsak 
erre tanít ez a könyv – bár én ezt tartom a 
legfontosabbnak – hanem gyakorlatokat is 
javasol a kreativitás fejlesztésére. Hogy a 
kreativitást gyakorlatokkal kell-e fejleszte-
ni, vagy inkább a szabad játékos lehetősé-
gek megteremtésével, ezen sokat tudnánk 
vitatkozni.

Kreativitás

Újra megnyitásra kerülnek 

Tanyaprogram
pályázatai
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gARAbOncIÁs dIÁk
Erőszakosan szervezett
kényszertársulások I.

A Népszabadság – azaz a kádári 
kommunista párt központi napilapja – az 
1961. év június 8.-ai számában írt arról, 
hogy községünk – akkori, mozgalmi ne-
vén Lászlófalva – „jelenleg tsz-község, 
de tíz esztendeje még Kecskemét határá-
hoz tartozott, s 1952-ben nyerte el önál-
lóságát. Tsz-községgé pedig csak a múlt 
ősszel lett. Volt ugyan két kis szövetke-
zete az új községnek, de az egyik beol-
vadt valamelyik új nagy tsz-be, a másik 
pedig felduzzadt úgy, hogy a régi alapító 
tagok sem ismernek rá. Mindenesetre 
Lászlófalva történetében 1952, az alaku-
lás éve, s 1960 ősze, a szövetkezetszer-
vezés befejezése örökké nevezetes két 
időpont marad. Jelenleg öt szövetkezet 
tagsága fáradozik a közös, nagyüzemi 
gazdaság »megalapozásán«.”  (ez a szó 
az eredetiben is idézőjellel! -bor-) 

Nos, tegyünk némi visszapillantást 
erre az időszakra, amely a téeszszerve-
zés időszakaként is ismert. A résztvevők 
már idősek, de még előkerülhetnek, el-
hangozhatnak, leíródhatnak visszaem-
lékezéseik. Akik pedig gyermekfejjel 
élték át azokat a napokat, éveket, s érin-
tett szüleiktől hallottak töredékes említé-
seket, még továbbadhatják. Ne feledjük, 
ránk már nem vonatkozik az a parancs, 
amellyel a kommunisták Recskről és az 
internálótáborokból engedték szabadon 
a rabokat: soha, sehol, senkinek. 

Mik is voltak előzményei a „mező-
gazdaság szocialista típusú átszervezésé-
nek” – ahogyan akkoriban a pártállami 
bürokrácia nevezte a folyamatot. Nos, 
1949-re a Rákosi-féle kommunista párt 
– Magyar Dolgozók Pártja (MDP) né-
ven – átvette a hatalmat, pontosabban a 
megszálló Vörös Hadsereg támogatásá-
val erőszakosan magához ragadta. Be-
olvasztotta a szociáldemokrata pártot, s 
’49-ben szovjet mintájú alkotmányleve-
let bocsátottak ki.   

Az MDP vezetése úgy gondolta, 
hogy a gazdaság és a társadalom ma-
ximálisan központosított irányítása és 
ellenőrzése lehetővé teszi bármilyen 
politikai elhatározás vagy célkitűzés 
elérését. Ekkoriban az ún. fejlettséget 
az iparnak a nemzetgazdaságon belüli 
arányában mérték. 1950 körül a két vi-
lágrendszer új, harmadik világháború-
jára is kezdtek készülni Moszkvában, 
ami a megszállt területeken a hadiipar 
erőltetett fejlesztését vonta maga után. 

Mindemellett a szovjet érdekszféra a 
népi demokratikus államok ellen irányu-
ló támadások szervezőjeként bélyegezte 
meg a Jugoszláviát. Ez vezetett ahhoz, 
hogy Magyarország „nem rés, hanem 
erős bástya a béketábor frontvonalán”, 
aminek következtében az iparfejlesztést 
még inkább az erőpolitikának alárendel-
ték. A harmadik világháborút rebesgető 
propaganda igyekezett megkérdőjelez-
hetetlenné tenni a hadiipari fejlesztések 
elsődlegességét. 1951 elején – az MDP 
II. kongresszusán az energiahordozók és 
ipari nyersanyagok szűkössége mellett 
a „vas és acél országát” teremteni kívá-
nó pártvezetés ekkor jelentette ki, hogy 
„a beruházásokat mindenkor a politikai 
szempontok szabják meg és a gazdasági 
mutatók csak másodlagos szerepet tölt-
hetnek be”.

„A politikai akarat gyakorlatba való 
átültetését a gazdasági szférában az ún. 
tervutasításos rendszer volt hivatva biz-
tosítani. Ennek lényege, hogy a gazda-
ság működésének az áru-, a pénz-, illetve 
a piaci viszonyokkal működő racionális 
rendszerét központilag irányított termel-
tetési, illetve elosztási mechanizmus vál-
totta föl. Abból indultak ki, hogy az álla-
mosítások révén egy központba integrált 
gazdaságban a szükségletek pontosan 
felmérhetők, s a termelésnek csupán a 
szükségleteket meghatározó terveket 
kell teljesítenie. A vásárlóerővel kontrol-
lált piaci megmérettetés teljesen kiikta-
tódott, s a termelés irányító tényezője a 
központi utasítás lett.” (Magyarország 
a XX. században, Babits Kiadó, Szek-
szárd, 1996., főszerk. Kollega Tarsoly 
István) 

A szervezett értelmetlenség másik 
útja az irányítási és a termeltetési fo-
lyamat „profiltisztítása” volt. Minden 
érdemleges feladatra külön szervezeti 
apparátust hoztak létre, illetve, hogy az 
egyes vállalatok ne mindenfélét gyártsa-
nak, arra törekedtek, hogy ugyanazt akár 
országos szinten is, egy helyen termeljék. 
Ez az időközben államosított vállalatokat 
a nagy anyagfelhasználást, ugyanakkor 
minél kevesebb és minél kevésbé bonyo-
lult munkaráfordítást kívánó termékek 
gyártásában tette érdekletté. Ez az irá-
nyítási folyamatban fölösleges párhuza-
mosságok létrejöttét, a termelésben pedig 
egyszerűen, árufajták sorának a kiesését 
jelentette. Amennyiben valami kimaradt 
a terv által közvetített szükségletek sorá-
ból, az ebben a merev mechanizmusban 
heteken belül az ún. hiánycikkek listáját 

gyarapította, de megjelenése leghama-
rabb a következő tervévben kerülhetett 
gyártásra és a fogyasztóhoz. Mindezek 
együttesen eredményezték, hogy az 
utasításos gazdaságot nem jellemezte a 
gazdaságosság, s mellette – fogyasztói 
oldalról nézve – egyszerre volt pazarló 
és hiányt (újra)termelő. Összességében 
pedig a központi vezénylés maga intéz-
ményesítette a gazdasági és gazdálkodá-
si anarchiát.

Az iparfejlesztés finanszírozáshoz 
Magyarországon is a Szovjetunió pél-
dájából ismert „szocialista eredeti tőke-
felhalmozás” mechanizmusát alkalmaz-
ták. Ennek lényege, hogy külső források 
hiányában a gazdaság egyik szektorától 
elvont nyershozam nyereségét forgatják 
vissza a fejlesztési szempontból kedvez-
ményezett másik ágazatba. A tőkeak-
kumuláció ezen technikáját alkalmazva 
kezdődött meg a negyvenes évek végén 
a mezőgazdasági termelőszövetkezetek 
erőltetett szervezése.

„A téeszesítés – más korabeli megfo-
galmazásban: kolhozosítás – lényegében 
az agrárszférában is meginduló államo-
sítási törekvést jelentett. Ennek operatív 
eszköztárába tartozott az agrártermék-
értékesítés irányítására szervezett álla-
mi hatóságok életre hívása; a vetési és 
termelési előírásoknak az iparvállalatok 
tervutasításaihoz hasonlóan kötelező 
– a paraszti magángazdaságokra kiter-
jesztett – elrendelése; a betakarítást kö-
vető beadási kötelezettség és az állami 
felvásárlási monopólium révén a piaci 
önértékesítés kikapcsolása. A fogalom 
tartalmát sokkal inkább az erőszakosan 
szervezett kényszertársulások elneve-
zés adja vissza. Közgazdasági értelme 
pedig az volt, hogy az állam a termelés 
nyershozamának minél nagyobb hánya-
dát elsajátítsa, s a maga által megszabott 
keretekben értékesítve invesztálja a ke-
reskedelmi nyereséget az ipari beruházá-
sokba.” (idézet helye: lásd előbb)

Az 1956-ig történt erőltetett tár-
sadalom-átalakítási kísérlet ellenére 
1957-ben a termőföldek 75%-a egyéni 
tulajdonban volt, azaz volt remény az 
újrakezdésre, de a szovjet mintát utánzó 
Kádár-rendszer ezt nem hagyta. A továb-
biakban megnézzük majd, mit is jelentett 
a „fanet” és a „gazet”, milyen szövetke-
zeti modellek alakultak ki az eltérő táj-
egységekben. 

Békesség veletek! A kő marad. 
--bor--



Kedves Testvéreim!
Az előttünk álló időszak egy-

házi programjait szeretettel bo-
csátom szíves tudomásukra.

Június 11-én Szentháromság 
Vasárnapja lesz és elmélkedünk 
ilyenkor nemcsak az Atya és a Fiú 
és a Szentlélek kapcsolatáról, éle-
téről és működéséről, hanem na-
gyon sok hármasságot fel is fede-
zünk közvetlen életünkben erről, 
mint például a három dimenziót, 
vagy akár pálinka ivás közben a 
„három a magyar igazság” mon-
datot. A további hármas, vagy e 
számról szóló példákat várom 
kedves testvéreimtől megjegyez-
ni a plébániahivatalban, hiszen 
minél többet találunk, annál babo-
násabbak leszünk, de mindenképp 
az igazságot keresve a lényeget 
megtartjuk.

Június 18-án ünnepeljük Krisz-
tus Szent Testét és Vérét, Úrnap-
ját. Ilyenkor négy sátrat állítunk 
föl a templom körül és Körmenet-
ben meglátogatván azokat, kérjük 
Urunk ajándékait életünkre, sze-
retteinkre, terveinkre és álmaink-
ra. 

Idei Gyereknapunk most nem 
az Úrnapi ünnep napjához kötő-
dik, hanem június 25-én vasár-
nap délutánra hirdetem meg, kb. 
14.30-tól. A szervezőkhöz való 
alkalmazkodás szülte az időpont 
változását. Idén is ugyanúgy lesz 
templomtorony-látogatás, föld-
szinten való beszélgetés, pincelá-
togatás - ez utóbbi csak felnőttek 
által kitöltött poharakra érvényes. 

Ökumenikus összejövetelről van 
szó, ezen a napon nincs katoli-
kus gyermek és nincs református 
gyermek, minden testvérünket 
szeretettel látjuk a plébánia kert-
jében, és hozhatják magukkal ál-
lattestvéreiket is. Ha bárki vona-
kodna eljönni, szeretettel közlöm, 
hogy mekkora örömet jelenthet, 
amikor a gyermekek és felnőttek 
fociznak a tűző napsütésben, és 
egy ájult embert a pályára vissza-
küldeni igencsak erősíti a mások 
iránti gondoskodásunkat. Várunk 
minden szentkirályi és nem szent-
királyi lakost egy kis játékra, épü-
lésre, együttlétre, beszélgetésre, 
nevetésre június 25-én az ebéd 
utáni pihenést követő pót-ebéd 
utáni elő-uzsonna utáni időben. 
Feltehetően este 6 és 7 óra között 
fog véget érni az összejövetel.

Mivel tudjuk, hogy a mes-
sziről jött ember azt mond, amit 
csak akar, egy távolról jött példá-
val szeretnék a nyárra készülvén 
gondolatokat adni. Japán földön 
létezik egy elv, miszerint: „Ten-
ni, amit tenni kell!”. Ha valaki 
például ott három napig betegen 
fekszik, utána az összes mun-
katársához oda kell mennie bo-
csánatot kérni, hogy voltak, akik 
helyette dolgoztak. És amikor ez 
a felebarátunk évekkel később 
megöregszik és nyugdíjba vonul, 
ugyanúgy felkel reggel, bemegy a 
munkahelyére, körbejárja a céget, 
mert már nem mehet be és utána 
hazamegy. És szegény nem tud 
mit kezdeni az életével. Hát kér-
dezhetjük is, hogy ő miben külön-
bözik egy lótól?

 A harag érzése, mely oly 
sokszor hatalmába kerít bennün-
ket, annak nincs erkölcsi jelentő-
sége. A kérdés az, hogy mit kez-
dünk vele. Gyónni ezt nem kell, 
mert akkor azt is meg kellene 
gyónni, hogy korog a gyomrunk. 
Hálát adunk inkább a haragért, 
mert az rádöbbent minket, hogy 
milyen az értékrendünk. Hason-
ló ehhez a félelem és a szomorú-
ság is. Eme érzések rámutatnak, 
hogy vizsgáljuk meg értékren-
dünket, hogy azok krisztusiak-e, 
vagy sem. A félelem például lehet 
egészséges és egészségtelen. De 
minden félelem a fejlődés elő-
szele. Sokan azért nem fejlődnek, 
mert az félelemmel jár. Nagy aján-
dék, ha vannak indulataink. Ilyen-
kor tudatossá tesszük a feszültsé-
get és utána nézünk, hogy mitől 
vannak?! Kapcsolatba kerülünk 
az érzéseinkkel. Tudjuk-e, hogy 
most például mit érzünk? És ha 
hirtelen harag kap el bennünket, 
akkor sem ítéljük el sem magun-
kat, sem másokat. Minden érzés, 
amit nem tudatosítunk, hanem 
elnyomunk, az félrevezet majd. 
Úgy, mint a gőz...máshol fog ki-
jönni. És baj lesz. Amikor pedig 
tudatosítjuk, akkor megnézzük, 
hogy mit kezdünk vele. 

Kívánok a nyárra mindenkinek 
józan megítélést önmagunkkal 
szemben és kívánok megértést, 
ráérzést és elengedve az idegen 
terheket boldog szünidőt, és bol-
dog nyári napokat!

Szeretettel: 
Molnár Zsolt plébános
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Egyházunk születésnapja: 
mindannyiunk születésnapja. 
Újjászületésünk napja a Szent-
lélekben, az Egyházban. Hisz 
minden egyes megkeresztelt 
ember együttesen élő tagja az 
Egyháznak, Krisztus Titokzatos 
Testének.

Nagypénteken bekövetkezett, 
amit Zakariás már előre megjö-
vendölt: „Megverem a pásztort 
és szétszélednek a juhok” (Zak 
13,7; Mt 26,31). Valóban, Jézus 
keresztre feszítésekor a tanít-
ványok elfutottak a szélrózsa 
minden irányába. Feltámadása 
után azonban Jézus, a Jó Pász-
tor összegyűjtötte szétszórt nyá-
ját. Hiszen meg van írva az is, 
hogy azért halt meg és támadt 
fel, hogy Isten szétszóródott fi-
ait egybegyűjtse.

„Amikor pedig elérkezett 
Pünkösd napja, mindannyian 
együtt voltak” (ApCsel 2,1). 
De hol jöttek össze? Az eredeti 
szöveg szerint „ugyanazon a he-
lyen, az emeleti teremben” (Ap-
Csel 1,13). Vagyis nem más ez 
a terem, mint az utolsó vacsora 
helye. Itt hangzottak el Jézus 
szavai szenvedésének és meg-
váltó halálának értelméről, és 
itt ígérte meg, hogy elküldi az 
Igazság Lelkét, aki minden iga-
zságra elvezeti őket. Itt hallották 
és látták először az apostolok a 
feltámadt Krisztust, aki így kö-
szöntötte őket: „Békesség nek-
tek! Vegyétek a Szentlelket!” 
(Jn 20,21-22). Igen, a Szentlé-
lek, mint első, egyetlen és igazi 
„ajándék” szoros kapcsolatban 
van a húsvéti misztériummal és 

az utolsó vacsora termével.
Húsvét titkának csúcspont-

ja ezért nemcsak a Feltámadás 
és a Mennybemenetel, hanem 
a mindeneket megújító záróün-
nep, a Pünkösd is. Most kap-
csolódik be az egész Egyház a 
Szentháromság egy Isten belső 
életének, a végtelen isteni sze-
retetnek a vérkeringésébe. A 
Pünkösdkor megtapasztalha-
tó ajándék, a szeretet nem egy 
„zárt áramkör”, hanem az Egy-
házban állandóan megújuló, 
mindenki felé nyitott valóság a 
Szentlélekben. Valóban, csak a 
Szentlélek erejében valósulnak 
meg, élednek újjá Jézus szavai: 
„Ezt cselekedjétek az én emlé-
kezetemre”. 

Írta: Darányi Márta és Dará-
nyi Krisztina

2017. június                                SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ                                   7. oldal

REFORMÁTUS ÉLET

Júniusi alkalmaink:

Istentisztelet- minden vasárnap 10 óra
Gyermekistentisztelet - június 18-ig vasárnap 10 óra
Tanévzáró istentisztelet - június 18. vasárnap, 10 óra. Szeretettel hív-

juk és várjuk a hittanos gyermekeket és családjaikat!
Énekkar - hétfőnként 17 óra
Bibliaóra - június 13. kedd, 18 óra
Presbiteri gyűlés - június 20. kedd, 18 óra

Pünkösd - az Egyház születésnapja
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Májusi programok az oviban!

Bátorságpróba Nekem nagyon jól megy!

A KÖNYVTÁR NYITVATARTÁSA MEGVÁLTOZIK
A NYÁRI HÓNAPOKBAN!

Június 19-től visszatérünk a korábbi nyitvatartáshoz, ami azt jelenti, hogy 
• hétfőn 12-17 óráig, 
• keddtől péntekig pedig 10-17 óráig leszünk nyitva.
MINDENKI IDŐBEN GONDOSKODJON NYÁRI OLVASMÁNYAIRÓL, 
MERT AZ ALÁBBI IDŐPONTOKBAN VISZONT ZÁRVA LESZÜNK:
• Június 17-től, szeptember 2-ig a szombati napokon zárva lesz.
• Július 10-től, szeptember 4-ig hétfőnként is zárva.
• Július 4-7-ig szakmai napok miatt zárva.
• Július 24-től, augusztus 5-ig szabadság miatt zárva.

Diákolimpia 1. állomása, csúszka Egy kis pihenés

Játék a saját pillangókkal Vajon célba találok?Beszélgetés a pilóta bácsival
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Kis kertünkben kerteltünk...

A szentkirályi iskolásoknak az idén először volt 
módjuk kertészkedni. Reméljük, ez a megállapítás csak 
félig igaz, és otthon minden gyerek kapott már egy kis 
kerti munkát, locsolást, gazolást, fűnyírást. A Sallai 
utcában épülő – alakuló helyi tájház kertjében gyakor-
lókertet alakítottak ki a gyerekeknek. A kedvezőtlen 
időjárás miatt kicsit késésben vannak a növények, de a 
gyerekek lelkesen dolgoztak, az ősszel szeretnénk be-
számolni munkájuk eredményéről is.

Zongora záróvizsga

Május 31-én tartotta év végi vizsgakoncertjét a Szentkirályi Alapfokú 
Művészeti Iskola zongora tanszaka. 

Kép: Tóth Csilla tanárnő tanítványaival

A „Szentkirályért” Közalapítvány (6031 
Szentkirály, Kossuth Lajos u. 13., adószám: 
19047276-2-03) 2016. évi egyszerűsített pénz-
ügyi beszámolója és közhasznúsági melléklete 
(A Szentkirályi Hírmondóba készített kivona-
tos változat!)

A rendszeresített nyomtatványon készült 
teljes tartalom megismerhető a www.obh.hu 
honlapon.
1.) Számviteli beszámoló
Nyitó pénzkészlet 64.748 e Ft pénzeszköz
Bevételek 
Alaptevékenység       8.257 e Ft
Egyéb bevétel   8.838 e Ft
- támogatás (1%)         631 e Ft
-  adomány                  8.207 e Ft
kamat      381 e Ft
elkülönített alaptól kapott támogatás 2.623 e 
Ft
Összesen:  20.099 e Ft

Kiadások
Anyagjellegű ráfordítás        10.012 e Ft
Személyi jellegű ráfordítás    5.053 e Ft 
Egyéb ráfordítások  1.764 e Ft
ebből bankköltség        291 e Ft
Értékcsökkenés                   4.692 e Ft
Összesen          21.521 e Ft

Tárgyévi eredmény   - 4.045 e Ft.

Záró pénzkészlet 2016. december 31-én 
63.326 e Ft pénzeszköz.

A Közalapítvány ingatlan és ingó vagyo-
nát a tárgyi eszköz nyilvántartás tartalmazza, 
melynek értéke: 24.716 ezer Ft.

2.) Költségvetési támogatás felhaszná-
lása

A Kuratórium a 2016. évben költségvetési 
támogatásként az szja 1 %-ának adózók által 
történő rendelkezéséből kapott 631.191.- fo-
rintot a 2017. évi ösztöndíjpályázatok kiadása-
ira rendelte felhasználni.

3.) Kimutatás a cél szerinti juttatások-
ról 

A Közalapítvány alapító okirat szerinti fő 
tevékenységére (Szentkirály községi önkor-
mányzat közútjainak fenntartására) fordított 
kiadása 6.055 ezer Ft.

A Közalapítvány a Szentkirály községi ön-
kormányzat közfeladataihoz az alábbi támoga-
tásokkal járult hozzá:
szociális tevékenységre            506 e Ft
nevelés-oktatás céljára          1.258 e Ft
Összesen:               1.764 e Ft

4.) Központi költségvetési szervtől kapott 
támogatás összege 631 e Ft (szja 1 %-ból).  

Kisebbségi önkormányzattól, települési 
önkormányzattól vagy azok társulásától, az 
egészségbiztosítási alaptól és ezek szerveitől 
támogatást a közalapítvány nem kapott.

5.) A vezető tisztségviselők sem pénzbeli, 
sem egyéb juttatásban (munkabér, tiszteletdíj, 
költségtérítés, megbízási díj, kölcsön, termé-
szetbeni juttatás, szolgáltatás) nem részesül-
tek.

6.)  A közhasznú tevékenységről szóló 
rövid tartalmi beszámoló. 

A Szentkirályért Alapítványt a Bács-Kis-
kun Megyei Bíróság 1990. október 18-án kelt 
végzésével jegyezte be, amely 1994. október 4-
től közalapítványi minősítést kapott. Az új Ptk. 

és a civil szervezetekről szóló törvények sze-
rinti nyilvántartásba vételt a Kecskeméti Tör-
vényszék 2015-ben hozott Pk.61.065/1990/69. 
számú Végzésével emelte jogerőre.

Az Alapítvány fő tevékenységként a kö-
zségi önkormányzat közútjainak fenntartását 
végzi, továbbra is megtartva az önkormányzat 
közszolgáltatásaihoz történő pénzbeli hozzájá-
rulást.

Az adományok gyűjtése tekintetében az 
összes befizető száma 439 volt a tárgyévben. 
Kamatbevételünk az átmenetileg szabad pénz-
eszközeink befektetési jegyekben teljesített 
hozamának köszönhetően 381 ezer forint volt. 

Kiadási tételeink között az alapítványi fő 
tevékenység, vagyis az önkormányzati köz-
utak fenntartásának költsége 6.055 ezer forint. 

Ezen felül az önkormányzati intézmények 
működését is segítettük. 

Az év folyamán 50 óvodás (ágynemű vá-
sárlása), valamint 105 iskolás tanuló (osztály-
kirándulás, nyári táboroztatás, nyári napközi, 
tankönyvvásárlás céljára) részesült szociális 
támogatásban. 

Pályáztatás útján az elmúlt évben 23 kivá-
ló képességű középiskolás, illetve főiskolás-
egyetemi hallgató kapott ösztöndíjat összesen 
775 ezer Ft összegben. 

A kuratórium az év folyamán 3 alkalom-
mal, a Felügyelő Bizottság 1 alkalommal tar-
tott ülést. 
A határozatképesség minden alkalommal biz-
tosított volt, az átlagos részvételi arány 90 %. 

Jóváhagyva a 2/2017. (V.30.) Közal. hatá-
rozattal.  Csorba Jánosné elnök sk.

A „Szentkirályért” Közalapítvány pénzügyi beszámolója

Falugyűlés a Művelődési házban 2017. június 23-án pénteken, 18 órai kezdettel.



A Szentkirályi Tánccsoport 2017. június 4-én, Pünkösd vasárnap-
ján rendezte meg Tánc-Évzáró műsorát. Részlet Takácsné Kis Márta, 
a csoport vezetőjének köszöntőjéből:

„Mindig nagy izgalommal tölt el, hogyan is sikerül majd bemu-
tatkozásunk, hiszen nagyon sokan nagyon sokféle táncot táncolunk, 
sokféle ruhában és bizony ez nem könnyű feladat! 

Ebben az évben 96 gyermek és fiatal táncolt 6 korcsoportban: ovi: 
11 fő, 1.-2. oszt.: 15 fő, 3.-4. oszt.: 24 fő, 5.-6. oszt.: 14 fő, 7.-8. oszt.: 
10 fő, Ifjúsági csoport: 22 fő.

Munkámat Takács Bernadett segítette a próbákon, valamint a ru-
hák leltározásával, pakolásával. A legkisebbek próbáin még egy se-
gítségem volt Szabó Ági személyében. Köszönöm szépen! Ebben az 
évben 2 vendég tánctanár is dolgozott a fiatalokkal: Matkovicz Nor-
bert és Darányi Attila. A technikai háttér biztosításáért hálás köszönet 
Csuka Daninak, Rátfai-Takács Renátának! 

A próbatermet köszönjük az Önkormányzatnak. Gergelyné Mari-
kának pedig, hogy úgy igyekszik szervezni a Kultúrház programja-
it, hogy a próbák nagyrészt zavartalanul folyhassanak.  Készültek új 
táncos ruhák is. Köszönjük ezeket Kovács Pálnénak, Vargáné Urbán 
Gizikének és Bimbó Andikának! És végül, de nem utolsó sorban kö-
szönet a Szülőknek, hogy biztosítják Gyermekeiknek, hogy egy jó kis 
közösség tagjai lehessenek. A gyermekeknek pedig köszönöm a lelke-
sedését, szorgalmát, kitartását, mert bizony a tánctanuláshoz minder-

re szükség van. Nagyon sokat dolgoztunk ebben az évben is. Minden 
csoportnak heti egyszer volt próbája, igaz néha többször is, ha szükség 
volt rá. Ez azt jelenti, hogy a Kultúrházban a hét minden napján ropták 
a táncot a fiatalok. Csoportonként 2-3 koreográfiát tanultunk, összesen 
17-et. Ezeket fogjuk ma délután bemutatni. 

A gyermektánccsoportok elsősorban falunk és iskolánk rendezvé-
nyein léptek fel, bár nyáron a Hírös Hét Fesztiválon Kecskeméten és a 
Duna TV Ízőrzők című műsorában szerepeltek, ősszel pedig a szüreti 
felvonuláson is táncoltak. Az Ifjúsági csoporttal nagyon sok fellépé-
sünk van más települések rendezvényein is, évente kb. 35-40.  

Kezdődjék hát Tánc-évzáró műsorunk, melyet 2 részben fogunk 
bemutatni. Bízunk benne, hogy sikerül célunkat elérni, ami nem 
más, minthogy megkaphassuk és átadhassuk azt az örömöt, amit 
a tánc nyújthat!...

…Táncműsorunk végén szeretném elbúcsúztatni a ballagó nyolca-
dikosokat a gyermekcsoporttól és köszönteni őket az Ifjúsági Tánccso-
portban: Szabó Zsuzsi, Agárdi Szabolcs. Mindketten 6 éves koruktól 
táncolnak és bízom benne, hogy ezután is szívesen teszik ezt! Végül 
szeretnék még köszönetet mondani mindazoknak, akik támogatnak, 
segítenek minket, akár kedves, biztató szavakkal, akár a bál és más 
rendezvényeinken nyújtott segítséggel! 

Jó bizonyítványt kívánok az iskolásoknak és boldog nyarat min-
denkinek!”
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TÁNC-ÉVZÁRÓ
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Egytojásos sütemény
Hozzávalók: 13 dkg sütőmargarin vagy vaj, 1 

bögre (2,5 dl) kristálycukor, 1 tojás, 2-3 evőkanál 
lekvár, 1 bögre tej, 3 evőkanál cukrozatlan kakaó-
por, fél csomag sütőpor, 1,5 bögre finomliszt

A tepsi kikenéséhez: 5 dkg sütőmargarin vagy 
vaj, 2 evőkanál finomliszt

1. A puha (szobahőmérsékletű) margarint először magában, majd 
a cukorral és a tojással keverjük habosra. Hozzáadjuk a lekvárt, a tej 
felét, majd beleszórjuk a kakaóporral és a sütőporral összeforgatott 
lisztet is.

2. Vastagon kikent és belisztezett közepes méretű tepsibe simít-
juk. Előmelegített sütőben, közepes lánggal (185 C, légkeveréses 
sütőben 170 C) 25-30 percig sütjük.

3. Tálalhatjuk kockákra vágva magában, de adhatunk hozzá tej-
színhabot vagy friss gyümölcsöt is.

Tölthetjük krémmel vagy lekvárral is. 
Jó tulajdonsága ennek a süteménynek, hogy nagyon nehezen 

szárad ki, finom szaftos marad napokig.
Tipp: durvára vágott diót vagy mogyorót, illetve aszalt gyümöl-

csöket is keverhetünk a tésztába.
Jó étvágyat kíván Kenyeresné Zsuzsika

ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK

Mák: az év gyógynövénye

Május időjárása
Igaz lett az idén is az a népi bölcs mondás, hogy egy jó má-

jus mindent helyrehoz, mármint a mezőgazdaságban. Gyászos 
volt a határ áprilisban, szinte reményvesztett. A kiszórt műtrá-
gya a szárazság miatt nem épült be a talajba, a növények nem 
tudták felvenni, csak sínylődtek. És aztán jött a május, már 
az első napokban langyos nevelő esőkkel, kedvező hőmérsék-
letekkel szinte az egész hónapban. Igaz, hogy községünk egy 
részének jégverésben volt része, jelentős kárt okozva. Egyéb-
ként ez a rész pusztánk jégjárta része, a Lakiteleki fehér is-
tálló, Alsószék dűlői iskola, és a Kossuth majortól keletre eső 
pusztai rész. A másik ilyen irány a Borbási iskola, Vágókör 
vonal, igaz, hogy itt ritkább a jégverés. Reméljük, hogy a be-
ígért talajgenerátoros jégelhárítás a tervezett időre munkába 
áll, 2018. május 1-ével.

A gabonák is ígérnek egy jó közepes termést, annak ellené-
re, hogy a kalászok rövidebbek lettek, ennek ellensúlyozására 
a szemek viszont kövérebbek lesznek, hacsak a hónap utolsó 
három napjának 30 C fokos melege nem segítette elő egyes 
gabonát károsító gombafajok elszaporodását. A bőséges csa-
padékáldás még mindig csak a szükséges ellátásra elég, tarta-
lék alig van. Csapadékviszonyok: 2-án 4,5 mm, 3-án 4,3 mm, 
5-én 0,9 mm, 7-én 14,6 mm, 8-án 4,2 mm, 9-én 1,8 mm, 12-én 
0,8 mm, 13-án 17,4 mm, 16-án 1,2 mm, 20-án 0,8 mm, 21-én 
5,1 mm, 24-én 17,2 mm. Összesen: 72,8 mm. A sokévi átlag: 
54 mm. V. F.

Veszélyes napozás
Az utóbbi években mintha mérséklődött volna az UV su-

gárzás élőlényekre gyakorolt káros hatásának propagálása. 
Pedig nagyon is aktuális, a legtöbb napon igen erős a sugárzás. 
Ezt érezhetjük a bőrünkön, hiszen szinte fájdalmasan szúr, 
éget. Annál inkább fontos felhívni a figyelmet a sugárzásra, 
hogy a statisztika szerint az utóbbi 15 évben megduplázódott 
a hazánkban a bőr daganatos elváltozásainak a száma, ami 
az UV sugárzás következménye. Alig ért véget a Párizsi Klí-
makonferencia, ahol a földünk globális éghajlatváltozásának 
okait és következményeit vitatták meg a világ szinte valamen-
nyi országának képviselői, az Amerikai elnök visszalépett az 
ott elfogadott egyezségből. A kedves Olvasó a konferenciáról 
többet megtudhat az internetet böngészve. Visszatérve a cikk 
elejére, óvjuk bőrünket, mármint aki teheti. Kerüljük a 11-15 
óra közötti időszakban a napozást, használjunk „napvédő” 
krémet, olajat. Ha bőrünkön szokatlan, váratlan elváltozást 
észlelünk, feltétlen forduljunk orvoshoz. Ez a rövidke cikk 
csak figyelemfelkeltésre szolgál. Legyünk óvatosak! Vecsei.

ANYAKÖNYVI HÍREK
Született: Gärtner Janka 2017.05.06. anyja neve: 
Sándor Hajnalka,  Varga Soma 2017.05.07. anyja 
neve: Gál Éva, Rátfai Zalán 2017.05.25. anyja neve: 

Takács Renáta, Gyenes Mira 2017.05.26. anyja neve: Bó-
dor Hajnalka

Házasságot kötött: Fülöp Réka Anikó és Szak-
ter Róbert 2017.05.20. napján

Elhalálozott: Sándor Ferencné élt 77 évet, Kovács Béla élt 
78 évet, Szente-Varga Sára élt 56 évet, Szabó József-
né élt 80 évet

Idén még több okunk van sok mákot enni, ugyanis a szakértők 
szerint ez az év gyógynövénye. A mák világbajnok kalciumtartal-
mával már eddig is tisztában voltunk, ugyanis 1400 milligrammal 
még a másik csúcstartó parmezánt is megelőzi. Ráadásul a szén-
hidráttartalma is rendkívül alacsony, így az ilyen jellegű diétákban 
is remekül használható. De azért alapjában véve sokkal inkább az 
íze miatt szeretjük. Sajnos sokan nem kedvelik, panaszkodnak a 
keserűségre, pedig a jó máknak csak szimplán mák íze van, nem 
törvényszerű a kesernyésség. A korábbi évek gyógynövényeivel 
(máriatövis, citromfű, kamilla, galagonya) szemben a mák alapve-
tően ipari gyógynövény. A citromfüvet, a kamillát és a galagonyát 
háziszerként is alkalmazhatjuk a gyógyászatban, a mákkal klasszi-
kus gyógynövényként nem találkozunk. Régen ugyan a népi gyó-
gyászatban használtak mákteát nyugtatóként-altatóként, de ma már 
remélhetőleg senki nem tesz ilyet az alkalmazással járó veszélyek 
miatt. A mákból kinyert alkaloidok ugyanakkor fontos gyógyszerek 
hatóanyagai: görcsoldó, köhögéscsillapító gyógyszerek és a legerő-
sebb fájdalomcsillapítók egyaránt a mák vegyületeiből készülnek. 
És van egy magyar vonatkozás is, amely miatt fontosnak találtuk 
a mákot év gyógynövényévé emelni: hazánkban nagy hagyománya 
van a mákkutatásnak. Kabay János az 1920-as években forradalma-
sította a morfin mákból való kinyerésének módját, a világ számos 
részén még ma is az ő módszerével folyik a gyártás. A nemesítésben 
is nemzetközi hírű szakemberekkel büszkélkedhetünk, a különböző 
hatóanyagokra. Az otthoni körülmények között a mákot ne gyógy-
növénynek, hanem élelmiszernövénynek tekintsük. Az ilyen céllal 
forgalmazott mákok gyógyhatású hatóanyagai nagyon alacsony 
koncentrációban vannak jelen, a mákos guba elfogyasztásakor ezek 
hatása nem érvényesül. Ugyanakkor a mák telítetlen zsírsavakban 
és egyéb értékes tápanyagokban gazdag növény, az egészséges ét-
rend fontos része. A mákolaj zsírsavösszetétele nagyon előnyös, az 
egészséges növényi olajok közé tartozik. Újabban csontvédő hatása 
miatt divatos, de ezzel kapcsolatban nincsenek megbízható tudomá-
nyos adatok. –szerk-



A háztartási hulladékok elhelyezéséről

FONTOS!
Az újság cikkek leadási határideje az alábbiak szerint módosul: 
minden hónap 3. napjával bezárólag. Ettől eltérés csak előzetes egyeztetés ese-
tén lehetséges. A cikkeket lehetőleg elektronikus formában kérjük a szerkesztőség 
címére: sztkhirmondo@gmail.com 
A hirdetésekkel kapcsolatos tudnivalók 
Előfizetőknek: az apróhirdetés évi egy alkalommal ingyenes, továbbiakban 10.- Ft 
szavanként. Nem előfizetőknek 20.- Ft szavanként. A keretes hirdetés az alábbi 
táblázat szerint. Eltérés az előfizetők részére 50% kedvezmény. A hirdetést 
minden esetben bizonylatolás kíséri. A hirdetés árának befizetését a Polgármes-
teri hivatal pénztárában, vagy az újság szerkesztőjénél lehet.  
Hirdetési tarifák
1/1 oldal  230x180 mm 10000. Ft.
1/2 oldal (álló, fekvő) 180x125 mm 6000. Ft.
1/4 oldal (álló, fekvő) 125x90 mm 5000. Ft
1/8 oldal  90x60 mm 3000. Ft.
1/16 oldal  60x45 mm   1000. Ft
A fenti összegek az Áfát nem tartalmazzák. Számlaszám a befizetésekhez: 
11732208-15338246

sZEnTkIRÁLYI HÍRMOndÓ
független közéleti lap

Megjelenik havonta. Kiadja: Szentkirály 
Község Önkormányzata. Felelős kiadó: 
Szabó Gellért polgármester, telefon: 
76 597 011, E-mail: polgarmester@
szentkiraly.hu. Felelős szerkesztő: 
Vecsei Ferenc, telefon: 06 70 214 1325. 
Munkatársak: Katzné Almási Zsuzsanna, 
Balázs Hajnalka lelkész, Kenyeres 
Ambrusné, Tóth Baranyi Mariann könyv-
táros, Takácsné Kis Márta, Varjúné 
Széchenyi Marianna, Vörös Boglárka, 
Kenyeres Dénes, Kenyeres Tibor, Kutasi 
Ferenc, Molnár Zsolt plébános, Szabó 
Gellért polgármester. Szerkesztőség 
címe: Polgármesteri Hivatal Szentkirály, 
telefon: 06 76 597 011, E-mail: sztkhir-
mondo@gmail.com.
Készül 350 példányban. Nyomda: 
Kécske Nyomda Kft. Tiszakécske T: 06 
76 441 519, Felelős vezető: Tóth Géza.
További információk a www.szentkiraly.
hu honlapon.

HIRdETÉsEK
* Szentkirályon, és a vele szomszédos településeken szántót, legelőt, kaszálót vásárolnék  vagy bérelnék. Bencsik Jenő 
telefon: 06-20/9424-219
* Szentkirályon 3 helyrajzi számon 10 és fél hektár legelő eladó. Érdeklődni a 70/442-7008-as telefonszámon.

Anyagfajta

FEHÉR ÜVEG

Szelektíven gyűjthető

- befőttes üvegek, 
- ásványvizes üvegpalackok, 
- röviditalok üvegpalackjai

- borosüvegek
- sörösüvegek

Nem gyűjthető szelektíven

- ablaküveg, - tükör, - villanykörte, 
- hőálló üvegtál, - szemüveg,
- neoncső, - orvosságos üvegek

- porcelán, - kerámia,
- orvosságos üvegek

SÁRGA ZSÁKBA (háztartásonként)

Szelektíven gyűjthető

- ásványvizes és üdítős palackok (LAPÍTVA!) 
- elöblített tejfölös és joghurtos poharak, 
- műanyag zacskók, reklámtáskák műanyag fóliák, 
- PP és HDPE jelzésű kozmetikai-szeres flakonok 
- italos karton 

- újságpapír, 
- kartondobozok összehajtva, 
- tiszta csomagolópapírok, 
- irodai papírhulladékok, 
- telefonkönyv, 
- szórólapok és reklámkiadványok 

- alumínium italdobozok,  
- alufólia,  
- fém konzervdobozok,  
- fém zárókupakok 
- hajtógázos hajlakk 
- borotvagél 
- dezodor

Zöld kukába az önkormányzat kapuja mellett

Nem gyűjthető szelektíven
- vegyszeres, zsíros flako-
nok, 
- fogkefe, 
- műanyag játékok, 
- videó-, és magnókazetta, 
CD/DVD lemez
- zsíros, szennyezett papírok 
- műanyag borító, 
- indigó, faxpapír 
- használt egészségügyi 
papírok 
- pelenka

- ételmaradékkal szennye-
zett konzervdoboz

ELHASZNÁLT
ELEKTRONIKAI
BERENDEZÉSEK

Lerakása az önkormányzat udva-
rában kijelölt helyre történik, meg-
bontatlanul (nem „kibelezett” álla-
potban), mert a burkolat külön nem 
elektronikai hulladék!

Elhasznált szárazelemek leadása, 
a boltokban, a Községházán és az 
iskolában található gyűjtőpontokon 
történik.

ZÖLD HULLADÉKOK

A Dózsa György utca végén ta-
lálható tároló helyre lehet lepakolni, 
külön-külön a fás- és külön a lágy-
szárút.

ÉPÍTÉSI TÖRMELÉK

Lerakása a szennyvíztisztító telep 
melletti kijelölt területen lehetséges. 
Egyéb háztartási szemét lerakása TI-
LOS!!!!


